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 َفْصل  

  اْلَقَضاُء َواْلَقْدر
َولَْيَس ِفي اْلَعاَلِم َشْيء  َيْخُرُج , َيْخُرُج َشْيء  َعْن َمِشيَئِتهِ  َوََل , هِ أَنَُّه اْلَفعَّاُل ِلَما يُرِيد ََل َيُكوُن َشْيء  ِإَلَّ بِِإرَاَدتِ  َوِمْن ِصَفاِت اللَِّه تَ َعاَلى

 .َوََل َيْصُدُر ِإَلَّ َعْن َتْدبِيرِهِ , تَ ْقِديرِهِ  َعنْ 
َشاَء َأْن  َوَلوْ , َوَلْو َعَصَمُهْم َلَما َخاَلُفوهُ , َعاَلُم فَاِعُلوهُ َأرَاَد َما اَلْ  ,َوََل يَتَجاَوُز َما ُخطَّ ِفي اللَّْوِح اْلَمْسُطورِ , اْلَقَدِر اْلَمْقُدورِ  َوََل َمِحيَد َعنْ 

 .يُِطيُعوُه َجِميًعا ََلَطَاُعوهُ 
يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن﴾  ا﴿ََل ُيْسَأُل َعمَّ  :قَاَل اللَُّه تَ َعاَلى, ِبِحْكَمِتهِ  يَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ , َوَقدََّر َأْرزَاقَ ُهْم َوآَجاَلُهمْ , َوَأفْ َعاَلُهمْ  َخَلَق اْلَخْلقَ 

 .(32:اَلنبياء)
 . (94:القمر)﴿ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر﴾  :وقَاَل اللَُّه تَ َعاَلى

 .(3:الفرقان)تَ ْقِديرًا﴾  ﴿َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّرَهُ  :َوقَاَل تَ َعاَلى
َرَأَها﴾  اَْلَْرِض َوَل ِفي أَنْ ُفِسُكمْ  ﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي :َوقَاَل تَ َعاَلى  . (33:الحديد)ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب ِمْن قَ ْبِل َأْن نَ ب ْ

  (531:ماَلنعا)﴾  َحَرجاً  َصْدرَُه ِلإِلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدرَُه َضيِّقاً  ﴿َفَمْن يُرِِد اللَُّه َأْن يَ ْهِديَُه َيْشَرحْ  :تَ َعاَلى َوقَالَ 
 



أهل العلم يُعَنون  أطال نوعا ما يف الكالم على القدر، ألنّ  املصنف أنّ سنلحظ بإذن اهلل 
 . باملسائل اليت يشّبه فيها أهل البدع على أهل السنة، ويوقعوهنم بسببها يفٍ أنواع من الضالل

 
عليهم -اليت اتفقت عليها دعوة الرسل  أركان اإلميان السّتة ماهي

 ؟-الصالة والسالم

 .اإلميان باهلل-

 .اإلميان باملالئكة-

 .اإلميان بالكتب-

 . اإلميان بالرسل-

 .اإلميان باليوم اآلخر-

 .اإلميان بالقضاء والقدر -

 ماهي األدلة الّدالة على أّن اإلميان بالقدر من أركان اإلميان؟
 من القرآن

  ﴾ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿اىل قوله تع  -

هي أصل وأّم ألفاظ العموم، فلم خيرج شيء عن خلقه، فكّل ما يفعله العباد خلق  "كل" 
. من خلق اهلل تعاىل  

َرُه تَ ْقِديرًا﴿ :وقال تعاىل -   ﴾ َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّ

 ﴾ ُه ِبِْقَدارٍ وَُكلُّ َشْيٍء ِعْندَ  ﴿: -وعال جلّ -وكما قال  -



 من السنة

. ويسّمى بأّم السنة -عليه السالم-حديث جربيل  - 

 ((هه، حلوه ومرّ آمنت بالقدر خريه وشرّ )): -صلى اهلل عليه وسلم - قال النبّ -

  :مالحظة

جاء يف مجلة من األحاديث يف الصحيحني ويف غريمها             هبالقدر خريه وشرّ : قوله 
هذه اللفظة ضعيفة مل تثبت وإن كانت فمل تثبت،              ((ه ومرهحلو ))ا لفظة أمّ 

 .ا ال تسلم من مقال أهنّ جاءت أيضا يف بعض الطرق أو هلا بعض الطرق إاّل 

  

 هل هناك فرق بني القضاء و القدر؟

العلماء رمحهم اهلل تعاىل اختلفوا يف   أنّ القضاء والقدر لفظان مفرتقان من جهة اللفظ إاّل 
 :وهذه املسألة فيها سّتة أقوال ألهل العلم رمحهم اهلل تعاىل، فرق بني القضاء والقدرال

فمنهم من مل يفّرق بني القضاء والقدر كما هو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القّيم  -
 .شرعيةالة الّناحيعليه رمحة اهلل من 

 : ومن أهل العلم من  فّرق فقال بأنّ  -

  رالقدر ما يسبق وقوع   .املقدَّ
 ر وانقضى مّسي ذلك قضاء  . فإذا وقع املقدَّ

 

 



 أّي األقوال رجح الشارح يف الفرق بني القضاء و القدر؟ملاذا؟

 وبينهما من الفرق ولو الشيء الدقيق ه ال يأيت لفظان خمتلفان متغايران إاّل نّ ،ألالتفريق  رجح
 . افرتقا ،فهذان اللفظان متباينان إن اجتمعا و مرتادفان إناليسري

      

لفظ القدر من جهة الورود يف الكتاب ويف السّنة ويف ألفاظ أهل العلم أكثر من لفظ  
 .القضاء

 

 معىن القدر؟ما 

 التقدير  : القدر مأخوذ من 
 أحسن ما جاء يف الكالم على القدر ما نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه  من

القدر قدرة اهلل ": ه قالرمحه اهلل أنّ اهلل ورواه مجع من األئّمة عن اإلمام أمحد 
 ."ومنكر القدر منكر للقدرة 

اإلمام مالك يف  روى الفريايب يف كتاب القدر بسند صحيح عن زيد بن أسلم وهو شيخ  وقد
 .التفسري ويف غريه هذه املقالة 

 اهلل يف خلقه سرّ ''كما قال بعض السلف   وهو '' 

 

 

 

فهم القدر يسري على من يّسره اهلل عليه وينبغي للمسلم فضال عن طالب العلم أن يسّلم هلل 
أوسع أبواب الضالل االعرتاض على أفعال الّرّب تبارك وتعاىل  تبارك وتعاىل يف مجيع أفعاله فإنّ 

ا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَ  ﴿:  -جالله جلّ -ولذلك قال اهلل  واهلل تبارك وتعاىل كتب  ﴾ ُلونَ ال ُيْسَأُل َعمَّ
ا ، أمّ  نةقبل أن خيلق اخللق خبمسني ألف سو مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض 

 .ه من صفاته تبارك وتعاىلعلمه ِبا يقع للعباد فهذا ال أول له ألنّ 
 

 تنبيه 



 (شرح وذكر دليل لكّل مرتبةمع ) ما هي مراتب اإلميان بالقدر؟

 اها وهي اليت مجعها اإلمام الشافعي اإلميان إاّل  مراتب هي أركانه اليت ال يصحّ  أربعلقدر ل
 :رمحه اهلل تعاىل يف قوله

 وخلقه وهو إيجاد وتكوين         علم كتابة موَلنا مشيئته 

 علمه صفة إنّ ها فسابق لألشياء كلّ هو أول مراتب القدر وعلم اهلل  :العلم -   

َماِء َواأْلَْرِض ِإنَّ َذِلَك يف ﴿ .من صفاته       يسبق حصول املقّدر    َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما يف السَّ

 ﴾ِكَتاٍب  ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرير                              

يف اللوح  ها قبل حصوهلاوهي كتابته تبارك وتعاىل لألشياء كلّ  :الكتابة-
ن َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأْلَْرِض َواَل يف أَنُفِسُكْم ِإالَّ يف ِكَتا ﴿ .احملفوظ   ٍب مِّ

رَأََها  صلى–النب  أنّ : عنهحديث عبادة بن الصامت رضي اهلل  و ﴾قَ ْبِل َأن ن َّب ْ
ب فجرى ِبا هو  أول ما خلق اهلل القلم فقال له اكت إنّ ))اهلل عله وسلم قال

 ((كائن إىل األبد

 اْلَعاَلِمنَي﴾ َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ ﴿قدر قبل وقوعهلمل مشيئته-

َنا ُكلَّ نَ ْفٍس ُهَداَها﴿  ر     حال وقوع املقدّ  َنا آَلتَ ي ْ    ﴾َوَلْو ِشئ ْ

خيلق هذه األشياء فقبل أن ، ومنزلة اخللق هي آخر املنازل .وإجياده هلا خلقه- 
اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ  ﴿.وعال هو عامل اها وكاتب هلا ومريد هلا جلّ 

البخاري يف خلق أفعال العباد  وروى﴾َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ ﴿﴾َشْيٍء وَِكيلر 
  ((وصنعتهإن اهلل يصنع كل صانع )): اهلل عليه وسلم أنه قالصلى  النب عن

 



 

 

 

 

ناظروا القدرية بالعلم فإن :الشافعي رمحه اهلل تعاىل قول  ما معىن  
 ؟ كفرواأجابوا وإاّل 

وأن  البدّ فهذا الشرط حتصيل حاصل  ألنّ ،قوله بالعلم ليس املراد أن يكون املناظر عاملا  
لقدر بعلم اهلل تعاىل فإذا يناظر أهل  اا أراد الشافعي رمحه اهلل اهذا أن وإنّ ،يكون املناظر عاملا 

علمه أويلر وصفة من صفاته فقد خصموا يف هذه  اهلل علم األشياء قبل حصوهلا وأنّ  وا بأنّ أقرّ 
 . كفروا عياذا باهللاحلالة وإاّل 

 

 هل يقدر اهلل الشّر؟ مادليلك؟ 

 األفعال فجميع وتركه العبد فعلقدر  -وتعاىل تبارك- اهللف ، تعاىل هلل مقدران والشرّ  اخلري
 ((.ليس إليك والشرّ )): يه الصالة والسالملكن كما جاء يف احلديث اآلخر قوله عل .مقدرة

  :الدليل

يف اجلامع  -رمحه اهلل-عي شيخنا العالمة الوادّ ، قال ﴾ َوَهَديْ َناُه النَّْجَدْينِ  ﴿ :قوله تعاىل-
 .اخلري والشرّ  :الصحيح يف القدر 

قدران هلل الفعل والرتك م ك ستفهم القدر فهما صحيحا من جهة أنّ إذا فهمت هذا فإنّ 
 .وإذا ترك ترك بقدر اهلل تعاىل ،فإذا فعل العبد فعل بقدر اهلل تعاىل ،تبارك وتعاىل 

فعلهم وتركهم بتقدير اهلل تبارك وتعاىل ومشيئته وإال مل يكن هناك ف ،شيء مقدر للعباد كلّ ف
 .ثواب وال عقاب

 



 ﴾ اَْلَْرِض َأْم َأرَاَد ِبِهْم رَب ُُّهْم َرَشًدايف  َنْدِري َأَشرٌّ أُرِيَد ِبَمنَوأَنَّا ََل  ﴿: وقوله تعاىل -

رضي –عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ما جاء يف الصحيحني يف قصة طاعون عمواس-
 االحتجاج بالقدر يستفاد من األثر أيضا    ((نفر من قدر هللا إلى قدر هللا)) -اهلل عنه

مسلم يف صحيحه ومالك يف موطأه عن عبد اهلل ابن عمر رضي اهلل عنهما روى االمام  -
أو الكيس  (( العجز والكيسكل شيء بقدر حّت )): النب صل اهلل عليه وسلم قال  أنّ 

 .والعجز

 ((َوُمرِّه َوُحْلوِهِ ، آَمْنُت بِاْلَقَدِر َخرْيِِه َوَشرِّهِ )) :قوله عليه الصالة والسالم-
 الَِّذي َعلََّمُه احلََْسَن ْبَن َعِليٍّ َيْدُعو ِبِه يف قُ ُنوتِ  -َوَسلَّم َصلَّى اَللَُّه َعَلْيهِ -النَِّبِّ َوِمْن ُدَعاِء -

 )). َوِقِِن َشرَّ َما َقَضْيتَ )): اْلوِْترِ 

 

 

 

 

 

 

 ؟اإلرادة  أقسام  ماهي 

 وإن مل يكن حمبوباإرادة الفعل هي املرادفة للمشيئة وهي  :رادة كونية اإل. 
 هي املرادفة للمحبة  :رادة شرعيةاإل. 

أو  وخري القدر ما كان نافعاً وشره ما كان ضاراً . باعتبار العاقبة واحلالوة واملرارة باعتبار وقت إصابته اخلري والشرّ 
 .مؤذياً 

واخلري والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن منه ما يكون خرياً كالطاعات، والصحة، والغىن، ومنه ما يكون 
عليه وسلم ، يف  إنه شر لقول النب، صلى اهلل: شراً كاملعاصي، واملرض، والفقر، أما بالنسبة لفعل اهلل فال يقال 

 ."وقني شر ماقضيت": دعاء القنوت الذي علمه احلسن بن علي

 .إىل ما قضاه ال إىل قضائه فأضاف الشرّ  

 



اإلرادتان جتتمعان يف حق املطيع، فاملطيع أراد اهلل طاعته كونا وشرعا، وتنفرد اإلرادة الكونية 
 .يف حق العاصي، فاهلل أراده كونا لكن مل يُرده شرعا

 ؟صحابة هل يف اجلنّ 

 .من الصحابة  نعم هناك جنّ 

 و القدر تعليق على كالم املؤلف يف فصل القضاء 

  ﴾فَ عَّالر لَِّما يُرِيدُ  ﴿        َوِمْن ِصَفاِت اللَِّه تَ َعاىَل أَنَُّه اْلَفعَّاُل ِلَما يُرِيد

نَّ اللََّه يَ ْفَعُل َما كِ َولَ ﴿عن إرادته شيء،  يتخّلفال :أي       َشْيءر ِإالَّ بِِإرَاَدتِهِ  اَل َيُكونُ 
 أقسام اإلرادة          ﴾يُرِيدُ 

 مرتبة املشيئة     ﴾َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿        خَيْرُُج َشْيءر َعْن َمِشيَئِتهِ َواَل 

ه قّدر مقادير ألنّ       .َتْدِبريِهِ  َواَل َيْصُدُر ِإالَّ َعنْ ، ْيءر خَيْرُُج َعْن تَ ْقِديرِهِ يف اْلَعاملَِ شَ  َولَْيسَ 
 . هاكلّ   اخلالئق 

يَد َعْن اْلَقَدِر اْلَمْقُدورِ    .فما قّدره اهلل جل وعال كائن للعبد     َواَل حمَِ

 .وهذه مرتبة الكتابة      َواَل يَتَجاَوُز َما ُخطَّ يف اللَّْوِح اْلَمْسطُورِ 

  .ال العباد أرادها اهلل تبارك وتعاىلأفع فكلّ      َوَلْو َعَصَمُهْم َلَما َخاَلُفوهُ ، أَرَاَد َما اَْلَعامَلُ فَاِعُلوهُ 

َعاهَلُمْ     ﴾َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ ﴿          َخَلَق اخْلَْلَق َوأَف ْ

يًعا أَلَطَاُعوهُ   يًعا﴿     َوَلْو َشاَء َأْن يُِطيُعوُه مجَِ  ﴾َوَلْو َشاَء رَبَُّك آَلَمَن َمن يف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
جاء ذلك يف الصحيحني يف حديث عبد اهلل بن مسعود رضي       َر أَْرزَاقَ ُهْم َوآَجاهَلُمْ َوَقدَّ 

 .(...(ِإنَّ َأَحدَُكْم جُيَْمُع َخْلُقُه ))اهلل عنه 



ْكَمِتهِ  من يشاء  ويضلّ دي من يشاء ِبكمته وفضله ورمحته،يه       يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِِبِ
َوَما َكاَن اللَُّه ﴿: -تبارك وتعاىل-لة عدل منه كما قال الضاّل بعدله، فاهلداية فضل والغواية و 

ا يَ ت َُّقونَ  ا بَ ْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحتَّ لُِيِضلَّ قَ ْومً  َ هَلُم مَّ  ﴾يُ بَ نيِّ

ا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ ﴿ إذا استحضر العبد هذه املنزلة وأن اهلل تبارك       ﴾اَل ُيْسَأُل َعمَّ
  .ه يسلم من هذا البابالرسل ِبا حتار فيه العقول ال ِبا حتيله العقول فإنّ  وتعاىل قد أرسل

أصل وأّم ألفاظ العموم، فلم خيرج شيء عن " كل"     ﴾ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ ﴿ 
 . خلقه، فكل ما يفعله العباد خلق من خلق اهلل تعاىل

َرُه تَ قْ ﴿  مرتبة اخللق       ﴾ِديرًاَوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّ

رَأََها﴿ ن قَ ْبِل َأن ن َّب ْ      ﴾َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأْلَْرِض َواَل يف أَنُفِسُكْم ِإالَّ يف ِكَتاٍب مِّ
 .منزلة الكتابة، فكل أفعال العباد مكتوبة مسطورة مزبورة، والزَّبر هو الكتابة

ْساَلمِ  َفَمن يُرِِد اللَُّه َأن يَ ْهِديَهُ ﴿ هذه هي اإلرادة اليت بيّنها اهلل          ﴾َيْشرَْح َصْدَرُه ِلإْلِ
 .تبارك وتعاىل يف كتابه، فال يكون شيء إال بإرادته تبارك وتعاىل

 :فقالة من السنّ  القدر ةلأدّ ذكر املصنف رمحه اهلل  ثّ 

 

 

 

 

 

َما ) -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم- اَل لِلنَِّبيِّ قَ  -َعَلْيِه اَلسَّاَلمُ -َوَرَوى إْبُن ُعَمَر َأنَّ ِجْبرِيَل 
يَمان؟ قَاَل َأنْ  َواْلَقَدِر َخْيرِِه , اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ , َوُرُسِلهِ , وَُكتُِبهِ , َوَماَلِئَكِتهِ , تُ ْؤِمَن بِاللَّهِ  َاْْلِ

 ).َرَواُه ُمْسِلم (قَاَل ِجْبرِيُل َصَدْقتَ " َوَشرِّهِ 
 .(َوُمرِّه َوُحْلِوهِ , آَمْنُت بِاْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرِّهِ ) -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم- َوقَاَل النَِّبيُّ 

الَِّذي َعلََّمُه اْلَحَسَن ْبَن َعِليٍّ َيْدُعو ِبِه ِفي  -َوَسلَّم َصلَّى اَللَُّه َعَلْيهِ -َوِمْن ُدَعاِء النَِّبيِّ 
 ((َما َقَضْيتَ  َوِقِني َشرَّ : )) اْلوِْترِ  قُ ُنوتِ 



 :مسألة اإلحتجاج بالقدر فقال -رمحه اهلل-املصنف  ذكر ثّ 

 

 

 

 ؟مع ذكر الدليلملاذا؟ حيتّج بالقدر؟ له

 .مصائب ومعايب: القدر االحتجاج بالقدر له جهتان؛ ألنّ  

  ّاالحتجاج بالقدر فيها؛ فإذا نزلت املصيبة على اإلنسان  جيبه نّ فإا املصائب فأم
ه من مرض أو إعاقة أو موت أو فقر أو ما شابه فيما ال يقدر عليه وال يتمكن من

 .ه حيتج بالقدر فإنّ  -وقد بذل األسباب-ذلك 
 : الدليل

َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأْلَْرِض َواَل يف أَنُفِسُكْم ِإالَّ يف  ﴿: قال تبارك وتعاىل -
رَأََها﴾ ن قَ ْبِل َأن ن َّب ْ   ِكَتاٍب مِّ

، ْن ُمِصيَبٍة ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَمْن يُ ْؤِمْن بِاللَِّه يَ ْهِد قَ ْلَبُه﴾َما َأَصاَب مِ  ﴿:قال جل وعال-
 . هو العبد تنزل به املصيبة فريضى ويسلم: قال علقمة

ما جاء يف الصحيحني يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النب عليه الصالة  -
ملؤمن الضعيف ويف كل خري، إىل اهلل من ا املؤمن القوي خري وأحبّ )): والسالم قال

احرص على ما ينفعك وال تعجزّن، وال تقولن لشيء فعلته لو أين فعلت كذا لكان  
 ((َقَدُر اهلل وما شاء فعل: كذا ولكن قل

 
 

 َبْل َيِجُب َأْن نُ ْؤِمَن َونَ ْعَلَم َأنَّ لِلَّهِ , َواْجِتَناِب نَ َواِهيهِ  َوََل َنْجَعُل َقَضاَء اللَِّه َوَقَدرَُه ُحجًَّة لََنا ِفي تَ ْرِك َأَواِمرِهِ 
َنا اْلُحجََّة بِِإنْ َزاِل اْلُكُتبِ  بَ ْعَد  ﴿لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّة   :اَلىتَ عَ  َوِبْعَثِة الرُُّسِل قَاَل اَللَّهُ , َعَلي ْ

 الرُُّسِل﴾



  
 

َر اهلل،: ومن أهل العلم من يضبطهاَقَدُر اهلل تقرأ  واألول هو األرجح وهو الذي  َقدَّ
 النجمي عليه رمحة اهلل ومغفرته وشيخنا رجحه لنا شيخنا العالمة أمحد بن حيىي

العالمة عبداهلل بن عقيل وحكى يل أن هذا هو ترجيح العالمة الشيخ ابن باز عليه 
 .رمحة اهلل 

 
  ّاهلل أرسل الرسل وأنزل  ألنّ  املعايب فال حيتّج فيها بالقدر،بل احلّجة عليه،ا أم

َسيَ ُقوُل  ﴿ :لونون األوّ قاهلا املشركاالحتجاج بالقدر يف املعايب شبهة  ،الكتب
َب  الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَْكَنا َواَل آبَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمن َشْيءٍ  ِلَك َكذَّ َكذََٰ

َٰ َذاُقوا بَْأَسَنا من جهة هذه -فلو كان يف القدر حجة  ﴾الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َحتَّ
ما واقعوه من ة فيلكان للمشركني حجّ  -ل واملعاصيالشرك والكفر والضال: املعايب

 . الشرك
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مالحظة

 :القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية

 :صية وذلك ألدلة كثرية منهاأفعال العباد كلها من طاعات ومعاٍص كلها خملوقة هلل كما سبق ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل املع

ولو مل يكن له اختيار يف الفعل وقدرة عليه ما .اليوم تجزى كل نفس بما كسبت :أن اهلل أضاف عمل العبد إليه وجعله كسباً له فقال -1
 .نسب إليه

 .فاتقوا اهلل ما استطعتم .اَل يكلف اهلل نفساً إَل وسعه:أن اهلل أمر العبد وهناه، ومل يكلفه إال ما يستطيع لقوله تعاىل -2
 .ن اجملبور ال يستطيع التخلص منهولو كان جمبوراً على العمل ما كان مستطيعاً على الفعل، أو الكف، أل 

 .أن كل واحد يعلم الفرق بني العمل االختياري واإلجباري ، وأن األول يستطيع التخلص منه-3

ي ما ق در ل ه، وه و باس تطاعته أن يفع ل أو ي رتك، فكي ف يس لك الطري ق اخلط أ وحي تج بالق در أن العاصي قبل أن يقدم على املعصية ال يدر -4
 !.هذا ما قدر يل؟: أليس من األحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول ! اجملهول؟

للعاصي مل تنقطع بإرسال  ةولو كان القدر حجّ  لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل :ه أرسل الرسل لقطع احلجةاهلل أخرب أنّ  أنّ -5
 -اهللرحمه –ابن العثيمين لشيخ لمعة اْلعتقاد لرح ش–           .                  الرسل



 :-رمحه اهلل-قال 

 

 

 

 

 

َأنَّ اَللََّه ُسْبَحانَُه وتعاىل َما أََمَر َونَ َهى و نعلم ":قوله ماذا استفدت من 
ْركِ   ملاذا قّيد األمر و النهي باإلستطاعة؟و ."ِإالَّ اَْلُمْسَتِطيَع لِْلِفْعِل َوالت َّ

، هذا قول أهل  وله إرادة وقدرة قبل الفعل وأثناء الفعل وبعدهالعبد هو الفاعل  أنّ :استفدت 
 .السنة فهو الفاعل وهو املؤمن وهو الطائع وهو العاصي وهو الكافر

هو مأمور بالطاعة ومنهي عن العصيان وهو مستطيع للفعل هلذين األمرين ومقدر عليه هذا ف
 .ومقدر عليه هذا 

يعرض ) ه قد ال يستطيع من جهة العارضربطها باإلستطاعة ألنّ  -تبارك وتعاىل -بّ الر  رمواأ
 .كونه إنسان   أمين جهةال من جهة اخللق  ،(له عارض فيمنعه من ذلك الفعل

 ﴾ َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ البَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيالً ﴿ : قال تعاىل

 ﴾ ا اْسَتطَْعُتمْ فَات َُّقوا اللََّه مَ  ﴿: وقال

َوأَنَُّه َلْم ُيْجِبْر , اْلُمْسَتِطيَع لِْلِفْعِل َوالت َّْركِ  َما َأَمَر َونَ َهى ِإَلَّ  -ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى–َونَ ْعَلُم َأنَّ اللََّه 
 .ْضَطرَُّه ِإَلى تَ ْرِك طَاَعةٍ َوََل ا, َمْعِصَيةٍ  َأَحًدا َعَلى

 ﴿ََل ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفساً ِإَلَّ ُوْسَعَها﴾ :قَاَل اللَُّه تَ َعاَلى
﴿اْليَ ْوَم ُتْجَزى ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَما   :َوقَاَل تَ َعاَلى﴾ َما اْسَتطَْعُتمْ  ﴿فَات َُّقوا اللَّهَ  :َوقَاَل اللَُّه تَ َعاَلى
َوَعَلى , ُيْجَزى َعَلى َحَسِنِه بِالث ََّوابِ  ,َفَدلَّ َعَلى َأنَّ لِْلَعْبِد ِفْعالً وََكْسًبا اْليَ ْوم﴾ َكَسَبْت ََل ظُْلمَ 

 .َواِقع  ِبَقَضاِء اَللَِّه َوَقَدرِهُ  َوُهوَ , َسيِِّئِه بِاْلِعَقابِ 



صلي قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن  )):  جاء يف البخاري يف حديث عمران بن حصني و
 .((مل تستطع فعلى جنب

 

َوأَنَُّه ملَْ جُيْربْ َأَحًدا َعَلى َمْعِصَيٍة، َواَل ِاْضَطرَُّه ِإىَل تَ ْرِك ": قوله اشرح 
 ؟"طَاَعةٍ 

األمران مها املفرتق بني أهل  هذان،فهنا على اجلربية وعلى القدرية  املصنف رمحه اهلل يردّ 
 :أهل البدع ألنّ ة و السنّ 

اجلربية يقولون بأن العبد جمبور على األفعال وهو كالريشة يف مهب الريح ال يقدر على  -
 وهؤالء هم القدرية اجلربية غالة املثبتة  شيء

ه اإلنسان منفرد ِبشيئته وخلق أفعال نفسه وهذا كلّ  املعتزلة قالوا بأنّ  ،قدرية النفاة وال-
 .ضالل

اْليَ ْوَم جُتَْزى ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَا َكَسَبْت ال ":ما معىن الكسب يف قوله تعاىل  
  ؟"ظُْلَم اْليَ ْوم

: على ذلك بقوله املصنف علق  ،وقدعل يعِن فعل العبد كسبه الكسب هنا املراد به الف
َواِقعر  َفَدلَّ َعَلى َأنَّ لِْلَعْبِد ِفْعالً وََكْسًبا، جُيَْزى َعَلى ُحْسِنِه بِالث ََّواِب، َوَعَلى َسيِِّئِه بِاْلِعَقاِب، َوُهوَ "

 . "ِبَقَضاِء اَللَِّه َوَقَدرِه

 



يف قوله بعض الشراح الستعماله لفظ الكسب  املصنف تعقب ذاامل 
َفَدلَّ َعَلى َأنَّ لِْلَعْبِد ِفْعاًل وََكْسًبا، جُيَْزى َعَلى ُحْسِنِه بِالث ََّواِب، َوَعَلى َسيِِّئِه ":

 ؟"بِاْلِعَقاِب، َوُهَو َواِقعر ِبَقَضاِء اَللَِّه َوَقَدرِه

ون فعل العبد كسبا ، م يسمّ فإهنّ  ،هذا اللفظ صار من شعار األشاعرة  إىل أنّ  وانظر  ألهّنم
ومن قول القدرية الغالة املثبتة وهم  ،من املعتزلة،رجوا من قدرية النفاة أن خياها أراد األشاعرة 

 .اجلربية فجاؤوا  ِبسألة الكسب 

 

 تقده يف هذا املوضع؟نكيف نرّد على من ا 

 :اجلواب عن هذا

  من األلفاظ واملصطلحات اليت وردت يف كتاب اهلل تعاىل كما هذا  أنّ : اجلهة األوىل
وكما قال جل وعال اْليَ ْوم﴾ ﴿اْليَ ْوَم جُتَْزى ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَا َكَسَبْت اَل ظُْلمَ قال جل وعال 

َها َما اْكَتَسَبْت  ﴿  ﴾هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
  ه قد استعملت هذه اللفظة عند طوائف من أهل العلم قبل ابن أنّ : اجلهة الثانية

 .قدامة املقدسي رمحه اهلل أو بعده
 وهو أن املصنف رمحه اهلل مل يفرد الكسب عن الفعل بل عطفه عليه :  :اجلهة الثالثة

ل يف أول الفقرة هذه العبد هو الفاعل وزد على هذا أنه قا ه يقول بأنّ على أنّ  مما يدلّ 
ه مل جيرب أحدا على ه هو املستطيع وأنّ أو يف إبتدائها نسب الفعل إىل العبد وأنّ 

 .املعصية وال إضطره إليها
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهى و هلل الحمد و المنّة

 

ولكن لنتذكر قول  ،وهي مسألة مهمة ،واهذا يتبني لك جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف مسألة القدر
القدر من األسرار اليت إذا أتى  يعِن أنّ  “فوهتكشالقدر سر اهلل فال ” -رضي اهلل عنه-علي بن أيب طالب

وقد جاءت يف  ،ت عليه النصوص إذا سار على ما دلّ إاّل  ،ه لن يصل فيها إىل مبتغاهالعبد وخاض فيها فإنّ 
بصرية فإنه يقع يف  غري ن العبد إذا خاض يف هذا علىأل «وإذا ذُكر القدر فأمسكوا»بعض األحاديث 

ودخلوا يف البحث يف مسائل القدر دون معرفة  ،م دخلوا يف تعليل أفعال اهللوسبب ضالل اخللق أهنّ  ،الضالل
اها على  وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف تائيته القدرية اليت ردّ  ،ةعليه الكتاب والسنّ  ملا دلّ 

 :من ما قال فيهاقال من ض ،ك يف قدر اهلل جل وعال ويف أفعال اهللاليهودي الذي شكّ 

 ةٍ بعلَّ  اْلل هِ  لِ في فعْ  هو الخوضُ  ةٍ رقَ فِ  لِّ كُ   نْ مِ  قِ الخلْ  ضاللِ  وأصلُ      
 ةِ الجاهليَّ  نَ مِ  عٍ وْ فصاروا على ن َ  هُ لَ  ةً  مَ كْ  وا حِ مُ هَ فْ ل م ي َ  همُ فإنَّ       

 
عة اإلعتقاد للشيخ صالح آل الشيخشرح لم  


